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Herfst in Rondane

Tocht der contrasten

Er zijn zo van die gebieden waarbij één foto genoeg is om je aan het plannen te zetten. Rondane

was voor mij zo’n gebied. Wanneer ik beelden te zien kreeg van de herfstkleuren in dit afgelegen

stukje hooggebergte was ik niet meer te houden. Bovendien bleek Rondane qua klimaat nog eens de

droogste bergstreek van heel Scandinavië te zijn. Ik zette een uitdagende route uiteen die alle 2000-

ers van het gebied overtrok, afgewisseld met overgangsetappes door de herfstige valleien.

Uiteindelijk werd het weer toch spelbreker. Vijf dagen lang werd ik gegeseld door harde wind,

temperaturen tegen het vriespunt, en vooral verschrikkelijk veel mist en lage bewolking. Toen heb

ik wel eens gedacht om gewoon af te dalen en nog wat te toeren aan de fjorden voor de laatste

dagen van mijn Noorwegen-reis. Maar ik hield vol, en werd beloond…

Verslag van Willem, 15 december 2008.

Dag 1: Maandag 08/09/2008: Selsverket (290m) – Storulsfossen (1020m)

Vertrek: 13u
Aankomst: 17u10
Wandeltijd: 2u55
Afstand: 13km
Klimmen: 750m
Dalen: 20m

Robin is mijn chaffeur van Lom naar Otta. Toch een uurtje heb ik in Lom aan een benzinestation in de regen met
mijn duim omhoog gestaan voor hij me oppikte. Gisteren op mijn rustdag was het nog stralend weer geweest en
bezocht ik op mijn gemakje de staafkerk en twee musea. Daarnaast gebruikte ik mijn rustdag vooral om veel te
eten. Nu trok een front over Noorwegen. In de weerberichten had ik gezien dat een blokkerend hogedrukgebied
daarna pal boven Scandinavië zou gaan postvatten en dat ik het de komende week wel droog zou houden. Maar dat
hoge luchtdruk nog niet gelijk staat aan mooi weer, zou ik snel genoeg mogen ondervinden.

Robin was salesmanager voor een bedrijf dat alarmsystemen produceert voor Duitse wagens. Sinds zijn aanwerving in
mei had hij al 37000km op de teller staan. Constant van thuisbasis Trondheim uit heel Zuid-Noorwegen door. Ook nu
was hij op de terugweg naar Trondheim, een rit van zowat zeven uur. Het eerste uur daarvan hield ik ‘m
gezelschap. Toen bereikten we Otta en werd ik afgezet precies aan het begin van het kleine wegje van Selsverket
doorheen het Uldalen en via Kvitskviduprestin naar Mysusaeter, een vakantiedorpje aan de poort naar Rondane. Hier
was het intussen niet meer aan het regenen. Ik nam kortbij de hoofdweg nog mijn middagmaal en begon rond 13u
aan mijn wandeling.

Vanaf Selsverket was het over dat kleine asfaltwegje zowat 9 stevige klimkilometers voor ik Mysusaeter zou
bereiken, voornamelijk door het bos. Bijzonder spannend was dat traject niet echt. Ik had het voornamelijk in mijn
parcours opgenomen om de Kvitskriduprestin te passeren, de mooiste steenpyramides van Zuid-Scandinavië.
Steenpyramides komen enkel voor in glaciale morene-afzettingen, die typisch bestaan uit een kleiïge matrix met
daarin grote steenblokken. Bij erosie door waterpercolatie beschermen deze blokken het onderliggende sediment
voor uitspoeling, waardoor torens kunnen ontstaan van intact morenemateriaal met vanboven typisch zo’n grote kei.
Na ongeveer drie kwartier stappen bereikte ik deze geologische rariteit. Ik verborg ‘m rugzak in de struiken langs de
weg en klom verlicht verder over het steile pad naar de de pyramides. Dat was toch nog eens 150m klimmen. Er was
een houten uitzichtsplatform geïnstaleerd. Er was nog een gepensioneerd Noors koppel. Sommige van de
steenpyramides waren wel 10m hoog. Ik trok enkele foto’s en daalde tevreden weer af.

Beschrijving
Rondane, een klein hooggebergte in Zuid-
Noorwegen met 10 bergtoppen boven 2000m.
Doordat het in de regenschaduw van enkele
andere Noorse bergstreken ligt (Jotunheimen,
Breheimen, Dovrefjell, ...) heeft Rondane een
klimaat dat veel droger en continentaler is dan
de meeste andere Scandinavische bergstreken.
Door dit droge klimaat komen in Rondane, als
enige gebied in Scandinavië met toppen >2000m,
geen gletsjers voor. Meerdere DNT-routes
doorkruisen het gebied. Tevens kunnen 4 van de
10 2000-ers bereikt worden via gemarkeerde
DNT-paden.

Rondane bestaat geologisch gezien uit zandsteen
en vertoont vele littekens uit de ijstijden, zoals
uitzondelijk grote moreneruggen,
canyonsystemen en steenpyramides. De bodem
is bijzonder arm, wat zich vertaalt in een zeer
schaarse vegetatie. Om deze reden is het gebied
door de mens ook altijd volkomen ongemoeid
gelaten (al grazen er tegenwoordig enkele
schapenkuddes). In Rondane komen dan ook nog
grote, wilde rendierkuddes voor. Verder is de
streek gekenmerkt door z’n bijzonder felle
explosie aan herfstkleuren op de toendra en in
het berkenbos, die meestal haar maximum
bereikt tussen half en eind september.

Geschatte totale afstand
Zowat 100km en 3000m klimmen/dalen.
Daarbovenop nog eens 1300m klimmen/dalen op
extra beklimmingen.

Kaarten
Ugland it Group Turkart 1/50000: Rondane Nord

GPS coordinaten vertrekpunt
61.80216422406616 (lat), 9.556045532226562
(lng)

Deelnemers
Solo

Reisdatum 
van 08 september tot 15 september 2008

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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FOTOALBUM

Ik nam beneden een pauze om te eten en te drinken en begon dan aan de lange saaie klim door het bos en over het
asfalt tot ik rond 15u50 eindelijk Mysusaeter bereikte. Daar liep ik even fout in een wirwar van kleine grindstraatjes
tussen de vakantiewoningen. Ik nam er even m’n kompas bij en liep nog steeds over grindwegjes ten oosten van de
berg Kasen door om zo uiteindelijk het pad op te pikken dat langs de Store Ula naar het noordoosten richting de
bergen van Rondane liep. Die bergen kreeg ik overigens niet te zien aangezien de wolkenbasis rond de 1400m hing.
De berken in Mysusaeter kleurden her en der al een beetje geel, maar ik begon stilaan wel door te hebben dat ik
voor de beste herfstkleuren net iets te vroeg was. Dit werd me wat verder bevestigd door twee arbeiders die een
elektriciteitsleiding aan het aanleggen waren naar een paar nieuwe huisjes wat verderop. 10 dagen à twee weken,
en dan zou het hier op zijn best zijn, zo wisten ze mij te vertellen. Ik moest binnen exact 9 dagen weer op de
vlieger naar België zitten omdat ik dan op ’t unif werd verwacht…

Zo liet ik de beschaving uiteindelijk achter mij en begon door het berkenbos stroomopwaarts langs de kolkende
Store Ula te trekken. Even moest ik van het pad af en door het bos een lusje maken omdat een aggresieve hond pal
op het pad woest naar enkele schapen stond te blaffen. Ik besloot me niet te mengen in het debat en subtiel voorbij
te lopen. Wat verderop klom het pad dan een stukje boven de rivier uit, die zich hier door een redelijk ondiepe
maar erg nauwe canyon wrong. Deze canyon onstond ook tijdens de ijstijden als waterafvoerkanaal onder het dikke
gletsjerijs, zo wist een informatiebordje me te vertellen. Het was een mooie wandeling. Rond 17u bereikte ik dan de
Storulsfoss, een kleine maar erg mooie waterval en volgens opnieuw een informatiebordje de locatie voor heel wat
trouwpartijen.

Ik besloot mijn kamp op te zetten nabij de rivier zo’n 100m stroomopwaarts van de waterval. Intussen was ik boven
de boomgrens uitgeklommen en vanaf de Storulsfoss bleef een kale, herfstig kleurende toendravlakte over, met nog
een heel eind naar het noorden de basis van de bergen van Rondane, die allemaal in een dik grijs wolkendek staken.
Het landschap was onvoorstelbaar leeg. Op wat voor een plaats was ik nu weer terechtgekomen?

Dag 2: Dinsdag 09/09/2008: Storulsfossen (1020m) – Langeholsvatnet (1450m)

Vertrek: 10u30
Aankomst: 16u15
Wandeltijd: 5u10
Afstand: 18km
Klimmen: 790m
Dalen: 360m

Het regende licht en lage wolken raasden tegen een rotvaart over de desolate vlakte. Ik nam mijn ontbijt maar
bleef daarna een beetje lusteloos in mijn slaapzak wachten op beterschap. Rond 10u hield de regen het zowat voor
bekeken en besloot ik mij klaar te maken om te vertrekken. Het landschap was nog desolater dan gisteren. De
wolkenbasis hing slechts enkele tientallen meters boven mijn kop en van de bergen was dus uiteraard helemaal
niets te zien. Rond 10u30 was ik op pad.

Aanvankelijk volgde ik nog even het zandige pad door de toendra langs de oevers van de rivier. Na een tiental
minuten bereikte ik dan een klein grindwegje dat ik even volgde tot de parking van Spranget, op de rand van het
nationale park. Hier stond een vijftal auto’s geparkeerd. Vanaf Spranget loopt een grindwegje helemaal tot aan de
DNT-hut van Rondvassbu, redelijk centraal in Rondane. Het was dit grindwegje dat ik nu zo’n 6km zou volgen tot aan
de hut, om dan aan meer uitdagende route’s door het echte gebergte te beginnen. Onderweg raapte ik nog afval op
van enkele andere “natuurliefhebbers”. Een uurtje later aan de hut kieperde ik het in de vuilbak. Vanop het
grindwegje had ik gehoopt de uitzichten te zien te krijgen zoals op de foto die me min of meer tot hier had
gebracht. Een vlammend rode toendra met de zich erdoor vlechtende Store Ula, met daarachter een lange reeks
afgeronde toppen. Het mocht niet zijn. Alles zat potdicht.

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/7KSAnvd9dRcocD6mH4KxBQ
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/DoR_X3RfM8ZSI7PcRAB9yQ
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/4HyW1gF73T8zgnUBKpM7KA
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/y5iKOXITLmiVCMKVebnM3Q
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/aat_sJ18Q4iqHB1spmtUtQ
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/h-w2jb5Rgo3zIC-KKzCeYQ
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/oDpTSLKtuJvQZZqpI1S35w


Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Eenmaal aangekomen aan grote hut van Rondvassbu ging ik even binnen. Veel leven was er niet en na het
weerbericht aan de muur te hebben bekeken (komende dagen wisselend bewolkt) ging ik maar meteen weer naar
buiten om mijn pauze te nemen in de frisse lucht. Rond 12u30 begon ik dan terug te wandelen. Ik wou nu een
minder voor de hand liggende doorsteek maken door het ruige hart van westelijk Rondane. Mijn aanvankelijke plan
was om naar de top van Veslesmeden toe te klimmen over een gemarkeerde DNT-route en vandaar een eerste
kransje 2000-ers aaneen te rijgen via een lange kamwandeling over Veslesmeden, Storsmeden en Trolltinden. Gezien
het weer was die zware route uiteraard geen optie. In plaats daarvan zou ik nu een oude route nemen die meer dan
10 jaar geleden uit het DNT-netwerk werd geschrapt omdat ze doorheen het natuurlijke leefgebied van enkele grote
wilde rendierkuddes loopt. Bovendien doet deze route een relatief moeilijke col aan ten westen van Storsmeden
(2016m).

Aanvankelijk klom ik nog een stukje over de DNT-route naar Doralsaeter, die een doorsteek maakt hoog boven het
Rondvatnet. Op zowat 1350m markeerde een relatief grote steenman dan de afspliting van de oude route. Van een
pad was meestal niet zoveel meer te bespeuren, maar behalve over de eerste 500m waren de steenmannetjes
meestal overeind gebleven. Op die aanvangshectometers had men duidelijk zijn best gedaan om de “verboden” route
te doen vergeten bij het brede publiek. Al snel klom ik ook de wolken in bij het naderen van de steile flanken van
Svarthammaren, wolken waar ik voor een verdomd lange tijd niet meer uit zou geraken…

Eenmaal de 1450m voorbij werd de route stilaan ruiger met een erg stenige toendra. Het zicht liep steeds meer
terug naarmate ik hoger klom en ik moest goed opletten om de steenmannetjes niet te missen. Eenmaal doemde uit
de mist links van me plots een tentje op, de eigenaar lag vermoedelijk binnen. Ik klom verder door in de doodse
stilte en neerdruppelende mist. Eenmaal boven de 1500m in het Kaldebekkbotn was elke vorm van vegetatie
verdwenen en bleef enkel een steenvlakte met nu en dan een steenman als houvast over. Het zicht bedroeg nog
hooguit 20m. Er kon geen sprake van zijn om hier ergens een tent recht te zetten. Door de dichte mist zou ik nog
die moeilijke col overtrekken. Intussen werd het zicht zo slecht dat ik eenmaal een steenman voorbij dikwijls een
tijdje zonder enig houvast verder moest lopen voor eindelijk een volgende steenmannetje in zicht kwam. Het
kompas hield ik dicht bij de hand. Eindelijk zwenkte de route naar het noorden en begon ik terug te stijgen.

Er restten nog amper 150 klimmeters tot op de col. In de mist waren ze echter verdomd lastig. Meestal over
rotsblokken en morene-materiaal strompelde ik door de ellendige nattigheid naar boven, totaal niet wetend
waarheen. Ik vertrouwde meestal op mijn kompas wanneer ik de route verloor. Wat verder kwam ik dan meestal
plots toch weer een steenmannetje of een uitgevaagde rode T tegen. Veel meer dan 10m bedroeg het zicht niet
meer. Eindelijk duidde mijn hoogtemeter 1750m aan en verscheen een zadel. Het was intussen 15u voorbij en ik
was blij dat ik de col had gevonden. De afdaling kondigde zich ook wel lastig aan, maar dan moest ik mij tenminste
niet concentreren op een punt van 10m breed waar ik doorheen moest.

Ik pauzeerde even op de col om te drinken en een pak gezouten pinda’s op te eten. Na een goed kwartier begon ik
dan aan de steile afdaling, die opnieuw volledig in de mist verliep over een ruig terrein van grote rotsblokken. De
route verloor ik door het slechte zicht weer regelmatig, maar meestal kruiste ik ze al snel weer. Eenmaal het steile
gedeelte achter de rug wachtte opnieuw een eindeloze steenwoestijn in het Langholet. In een muisstille wereld trok
ik langzaam door naar het noorden. Ik leefde in mijn kleine cocon in een grijs gordijn. Zo’n momenten waarop
solotrekking écht solo wordt. Het duurde nog een klein uur vanaf de col tot ik het Langeholsvatnet (1450m) bereikte.
Als bij wonder trok de mist nu wat op en kreeg ik het meer te zien, met hier en daar een vaag profiel van een
bergwand. De top van de Trolltinden (2018m) verscheen zelfs heel even doorheen het grijs. Omdat zich na het meer
nog een stuk afdaling en traversé over vrij steile hellingen aankondigde waar allicht niet te bivakkeren viel, besloot
ik het hier voor bekeken te houden voor vandaag.

Het duurde lang voor ik in de buurt van het meer een stukje niet al te stenige toendra had gevonden dat geen
regelrecht moeras was. Overal stonden grote plassen tussen de zompige moskluiten. Ik nam dan maar vrede met een
drassig plekje in de wetenschap dat er niets beter was. Snel ging ik water halen en kookte mijn potje, om daarna
de kou en vochtigheid te vergeten in mijn slaapzak. Ik had een volwassen etappe gelopen vandaag in moeilijke
omstandigheden. Maar ik had ook nog geen berg gezien. Wat ik al had gezien van het landschap kon mij maar matig
boeien en nu stond ik op een ellendige plaats met fijne mistdruppeltjes die onophoudelijk tegen het tentzeil
sloegen. Ik houd niet van Rondane.

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/FBEaKCsmrWw2DICCNgeLhA
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http://picasaweb.google.co.uk/wvdoorne/RondaneSeptember2008#
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/tku2rgVBElKxNF6QETfGOA


Dag 3: Woensdag 10/09/2008: Wachten aan het Langeholsvatnet (1450m)

Mist druppelde neer op de tent. Het zicht bedroeg 10m. Geen sprake van om te vertrekken. Vooral geen zin om te
vertrekken. Alle goesting uit mijn lichaam gevloeid. Een hele dag gevangen op een oppervlak van 2m². Om gek te
worden. Klaar voor psychologische bijstand. Wat een allesversmachtend gevoel van verveling. Uren tikken weg.

Twee keer uit mijn tent gekomen vandaag. ’s Morgens één keer dertig seconden om te pissen, ’s middags één keer
vijf minuten om water te halen (op kompas naar de beek 30m verderop, bang als ik was om in de mist de tent niet
meer terug te vinden) en om te kakken. De wind haalt intussen ook uit. Op vijf minuten tijd kletsnat van de mist
die op mijn vege lijf waait. Mijn wc-papier had ik in de tent al zorgvuldig zitten plooien en in de jaszak gestoken.

’s Middags nog wat proberen slapen, maar dat lukte uiteraard niet meer. Luidop zingen, melodieus boeren zitten
laten, ja zelfs de kottekes in het nylon van de binnentent tellen. Waar ben ik in godsnaam mee bezig?
Overpeinzingen voor de komende jaren. Ben ik wel klaar voor het zware werk als ik dit al niet aan kan?
Lang geleden dat ik zo diep heb gezeten op trekking. 
In het weerbeeld kwam nog geen halve millimeter beweging. Uiteindelijk werd het weer donker. Donker, kil en
uitzichtloos.

Dag 4: Donderdag 11/09/2008: Langeholsvatnet (1450m) – Bergedalen (1380m)

Vertrek: 8u10
Aankomst: 14u45
Wandeltijd: 4u50
Afstand: 21km
Klimmen: 400m
Dalen: 470m

Die ochtend was de mist niet verdwenen, maar wel minder dik geworden. Het zicht aan het Langeholsvatnet
bedroeg zowat 50m en nu en dan trok de mist zelfs heel eventjes op. De wind was wel verder aangetrokken en joeg
nu vanuit het zuiden doorheen de nis. Lang twijfelde ik niet om in te beginnen pakken en weg te wezen van deze
verdoemde plek. Ik had al pijn tussen mijn schouderbladen door het 40u lang stilliggen op mijn matje, pijn die mij
de hele dag parten zou blijven spelen. Al mijn spullen werden tijdens de inpak goed nat van de tegen een rotvaart
voorbijschietende mist. Voor het eerst deed ik ook mijn muts en handschoenen aan om te beginnen stappen. Het
was exact +1°C maar de wind deed het pakken kouder aanvoelen.

Nog bijzonder stram begon ik af te dalen langs de zich diep insnijdende Langeholskridu. Al snel kwam zo het Doralen
in zicht, of toch tenminste de valleibodem ervan, want de wolkenbasis plakte nog steeds op zowat 1400m. Het
stenige terrein maakte wel snel plaats voor toendrabodem waarop het een stuk eenvoudiger stappen was. Tijdens de
afdaling spotte ik ook mijn eerste Rondane-rendier, een wijfje dat snel de helling afsprintte door mijn plotse komst.
Na een hele poos liep het pad dan vlak langs de Dorae, de rivier die zich hier doorheen het dal vlechtte. De hele
valleibodem lag vol met gigantisch moreneruggen van soms wel 40m hoog, waar de rivier en het pad tussendoor
laveerden. Soms was het lekker lopen vlak langs het water, soms moest ik moreneruggen overklimmen, dan weer een
klein veenmoeras doorploeteren. Het was een mooie gevarieërde route.

Pauzeren deed ik vanochtend niet. Dat had ik gisteren al genoeg gedaan. In één ruk liep ik door tot ik uiteindelijk
op het pad stootte dat door het Bergedalen naar Bjornhollia loopt. Dat pad zou ik straks ook gaan oppikken, maar
eerst zou ik nog even een ommetje maken naar de hut van Doralseter, waar ik absoluut het weerbericht wilde te
weten komen. Het was nog een mooi stukje door het berkenbos, waarbij de Dorae zich hier en daar door een kleine
canyon wrong. Deze canyons komen overal voor in de zandsteen van Rondane en moeten met hun verticale wanden
van meestal zo’n 20m een zeer moeilijk obstakel zijn voor wie in de winter cross-country door het gebied wil toeren.
Het Doralen is overigens hét dal bij uitstek om de herfstkleuren van Rondane te komen bewonderen, maar hoewel
heel wat berken al wat geel begonnen kleuren, was ik toch nog minstens enkele dagen te vroeg.

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/4jiEachJeAd7qGkDaXprFQ


Uiteindelijk bereikte ik zo rond 11u de hut. Ik had zowat 3u gestapt zonder enige pauze en besloot me even op de
bankjes naast de hut te installeren, ondanks de koude wind en periodieke motregen. Ik at een pak koeken op en
dronk een litertje water, alvorens de hut binnen te gaan om naar het weerbericht te informeren. Vanaf morgen zou
het gaan beteren, wisten ze mij te vertellen. Met hernieuwde hoop pakte ik mijn spullen bijeen en ging rond 11u50
weer op weg.

In mijn “mooi-weer-planning” zou ik vanaf het Doralen nog even de route naar Bjornhollia volgen, om die al snel te
verlaten nabij Salen (1515m) en mijn tweede kransje 2000-ers aaneen te knopen via opnieuw een lange
kamwandeling: over Digerronden (2016m) en de dubbele top van Midtronden (2060m en 2042m) zou ik zo Hogronden
(2118m) bereiken, om daar de DNT-route op te pikken die over de top van Doralseter naar Bjornhollia loopt. Het
slechte weer zorgde ervoor dat ook dit plan uiteraard geschrapt moest worden. In plaats daarvan besloot ik door het
Bergedalen door te lopen tot de voet van Rondslottet (2178m), de hoogste top van Rondane. Indien het morgen
inderdaad mooier weer zou worden zou ik dan over de top van deze berg naar de hut van Rondvassbu trekken.

Ik liep dezelfde route van daarnet een stukje terug en begon dan in zuidelijke richting het Bergedalen in de
klimmen. De harde zuidoostenwind had ik nu pal op kop en het snot dat rijkelijk uit mijn neusgaten stroomde werd
tot achter mijn oren geslagen. Intussen had ik wel ongeveer door met welk weertype we te maken hadden: een
blokkerend hogedrukgebied boven Noord-Scandinavië (ik noteerde nu al 3 dagen een luchtdruk van bijna 1030hPa,
ondanks het slechte weer) zorgde voor vochtige zuidoostelijke luchtaanvoer vanover de Baltische Zee, waarin zich
uitgestrekte stratocumulusvelden vormden die allicht grote delen van zuidoost-Scandinavië afdekten. Langs de
fjorden en aan de westkust was het voor de verandering allicht wel eens mooi weer. En zeggen dat ik Rondane net
had uitgekozen omdat het weer er meestal beter is dan langs die westkust…

Met het verstand op nul liep ik links van de Bergedalsbekken, opnieuw een rivier die door een kleine canyon
stroomde, verder naar het zuiden. Maar ik had vandaag wel mijzelf teruggevonden en had weer lol in het beuken
tegen de wind. Een minder aangename vaststelling was dat ik dwars door de tip van mijn schoen heen zat. Ik kon
mijn kous zien van langs buiten. Eén tegenligger kwam ik nog tegen, een leeftijdgenoot die er flink de pest in had.
Zonder pauzeren liep ik verder door tot ik eenmaal het Bergedalstjonnen voorbij naar het zuidoosten het
Langlupdalen begon in te draaien. Een bij wijlen stormachtige wind werd hier door het dal gekanaliseerd en rolde
over de col (1420m) ten zuiden van Midtronden over mij heen. Ik moest nu even goed nadenken. Om aan het begin
van de klimroute naar Rondslottet te zitten moest ik deze col in principe nog overtrekken. Aan de andere kant zou
er trouwens vermoedelijk minder wind staan. Anderzijds vreesde ik daar voor mist. Ik besloot om vandaag eens voor
wind te kiezen in plaats van mist en besloot mijn bivak te maken een kleine kilometer ten westen van het zadel.
Rond 15u stond mijn tent dus reeds recht.

Mijn water kreeg ik die avond door de wind amper aan de kook. Opvallend was dat quasi windstille periodes werden
afgewisseld met brutale periodes van meestal zowat 30 seconden waarin mijn Akto helemaal werd platgedrukt. Die
windvlagen werden aangekondigd door een fluitend geluid. Ik trok het mij niet aan en probeerde te slapen.

Dag 5: Vrijdag 12/09/2008: Bergedalen (1380m) – Rondvassbu (1170m)

Vertrek: 11u45
Aankomst: 15u25
Wandeltijd: 3u20
Afstand: 10km
Klimmen: 500m
Dalen: 710m

Die ochtend was er niets veranderd. De tent werd geteisterd door brutale windvlagen, het was +1°C en wolken
joegen tegen een ongeziene vaart laag door het dal. Ik probeerde verder te slapen. Aangezien ik de voorbije dagen
al gemiddeld 12 uur per dag had geslapen lukte dat niet al te best meer. Ik wachtte dan maar op het beloofde
betere weer. Het was wachten op Godot. Rond 11u besloot ik in te pakken. Rondslottet had ik alweer uit mijn hoofd
gezet. Vanaf 1500m stak alles zoals gewoonlijk in de wolken. In plaats zou ik een korte etappe maken, terug naar
het Bergedalstjonnen en vandaar via de route hoog boven het Rondvatnet naar Rondvassbu. Moest het door één of
ander wonder nog opklaren kon ik onderweg nog Veslesmeden meepikken (een berg die oorspronkelijk voor dag 2
stond geprogrammeerd). Aan Rondvassbu zou ik dan wel eens rustig bekijken wat ik de komende dagen nog kon
uitspoken.

Terwijl ik naar het Bergedalstjonnen liep, waar aan de oevers een grote kudde rendieren stond te grazen, begon ik
wel door te hebben dat het ondanks de korte afstand nog een stevige etappe zou worden. Niet alleen stond er een
stevige klim op het menu, maar vooral zag ik de lage wolken met een ongeloofelijke snelheid vanuit het zuiden
doorheen het windgat razen gevormd door het Randvatnet en het nauwe Rondvassdalen. Eenmaal ik vanachter de
beschermende noordwestkam van Rondslottet kwam nabij het meer kreeg ik de volle laag. De wind haalde in dit
trekgat een kracht van zowat 7 à 8 beaufort en stond recht op kop. Achter de bescherming van een morenerug trok
ik nog wat extra kleren aan en begon mij dan een weg naar het zuiden te beuken. Het snot stroomde hierbij weer
rijkelijk uit mijn neusgaten.

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/xvmD8owVNg1EdoTWCQ5Mcw


Na een tijdje bereikte ik het begin van de klim naar Rondhalsen, een klim die mij hoog boven het Rondvatnet toe
liet om de hut van Rondvassbu te bereiken. Ik nam nog een langere pauze om wat te eten en drinken alvorens eraan
te beginnen. Toen ik vertrok kwam er uit de andere richting een groep van een 7-tal Noorse vrouwen aan terwijl ik
zelf ook was ingehaald door een Duitse dame. Ik had op voorhand eens horen waaien dat Rondane een gebied is
waar vrouwen van middelbare leeftijd op mannenjacht gaan. Toen had ik daar goed mee gelachen, maar intussen
moest ik wel vaststellen dat 80% van de wandelaars in Rondane inderdaad vrouwen waren!

Uiteindelijk begon ik dan te klimmen. Aanvankelijk was het een redelijk steile maar wel makkelijke klim over stabiel
puin. Hierbij kreeg ik enkele mooie uitzichten op het veelkleurige Rondvatnet. Hogerop kwam ik andermaal in dichte
mist terecht. De 450 klimmeters had ik er al op 50 minuten opzitten en boven (1640m) nam ik in een grijze wereld
opnieuw een pauze. Daarna begon ik af te dalen, nog steeds in de mist. Pas op zowat 1400m, iets voor de
afsplitsing van de oude DNT-route die ik drie dagen geleden had genomen, kwam ik weer onder de wolkenbasis
terecht. Ik deed het rustigaan, lichte pijn in de linkerknie wanneer ik tegen een steen stootte. Iets voor half vier in
de namiddag bereikte ik alweer de hut van Rondvassbu. Ik besloot bij de hut te kamperen en mezelf te trakteren op
een warme douche. In de bibliotheek van de hut las ik nog wat in oude DNT-jaarboeken. Rond 20u zocht ik terug de
tent op. De wind was wat gaan liggen, maar de lage bewolking bleef. Na intussen al vijf dagen had ik nog steeds
geen flauw benul hoe Rondane er nu eigelijk écht uitzag.

Dag 6: Zaterdag 13/09/2008: Rondvassbu (1170m) – Fremre Illmanntjonne (1220m)

Vertrek: 15u30
Aankomst: 15u50
Wandeltijd: 0u20
Afstand: 1km
Klimmen: 60m
Dalen: 10m
Extra bergtoppen: Storronden 2138m (4u40 H/T, 970m klimmen/dalen)
Extra: Fietstocht Rondvassbu-Spranget-Rondvassbu (13km H/T)

Die ochtend was het wonder geschied. Ijs stond op de tent en de hemel was volkomen helder. De lage wolken waren
eindelijk verdreven. Om 7u werd ik wakker. Ik besloot de tent gewoon te laten staan en nu eindelijk een berg te
beklimmen. Ik had de keuze tussen Rondslottet (2178m) en Storronden (2138m) vanaf de hut, de twee hoogste
bergen van Rondane. Ik besloot niet voor de hoogste maar wel voor de makkelijkste en meest nabije top te kiezen.
Die keuze werd gemotiveerd door meerdere gedachten: ten eerste was mijn schoen nu echt ongeveer voor de
vuilbak. De tip hield ik nu met een constructie van ducktape aan elkaar maar erg stevig was dat niet. Ten tweede
wilde ik mijn knie sparen die gisteren wat tegenpruttelde. Ten derde zou een kortere klim mij toelaten om nog
genoeg tijd over te houden om eventueel nog het Musvoldalen verder naar het zuiden door te trekken, een zeer
onbekende vallei die ik graag wilde verkennen. En last but not least vreesde ik dat de mist op de toppen zo haar
sporen zou hebben nagelaten in de vorm van een ijslaag. Technisch is de klim naar Rondslottet een stuk moeilijker
dan die naar Storronden en ik vreesde gevaarlijke situaties. Vooral die laatste inschatting bleek een zeer juiste te
zijn.

Om 7u40 was ik op weg, zoals gewoonlijk als allereerste klimmer. Het was nogthans een hele drukte in de hut met
het weekend. Ik genoot ongeloofelijk van mijn eerste meters onder een helderblauwe lucht en eenmaal de eerste
knik over scheen de zon recht in mijn ogen. Het was een heerlijk gevoel. Niets kon mij vandaag tegenhouden na al
die miserie. Mijn knie voelde ik niet, ik vloog de berg op. Achteromkijkend openden zich al snel geweldige uitzichten
op het brede dal van de Store Ula, waar de toendra nu helemaal in vlammend rode herfstkleuren stond. Heel in de
verte verschenen de besneeuwde toppen van Jotunheimen. Al snel bereikte ik de splitsing van het pad naar
Rondslottet, waarbij ik rechts hield en over een stenig maar eenvoudig pad verder klom richting Storronden. Op
1750m bereikte ik dan na enkele blokkenvelden te zijn doorkruist een vlakke schouder met een enorme steenman.
Hier nam ik eventjes tijd om wat te eten en te genieten van het geweldige uitzicht.

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/2ywfoWT2e3p97ngDs6oUqw


Het was ook op deze hoogte dat stilaan meer en meer ijsnaalden op de rotsen verschenen. Ze waren allemaal naar
het zuiden en zuidoosten gericht, de richting vanwaar de wind al die mistige dagen had gewaaid. Eenmaal de 1800m
voorbij begon het overal erg verijsd en glad te liggen en nog 100m hogerop lag een dikke laag glazuur over alle
rotsen. Ik liep hier opnieuw in de schaduw. Het was een magische sprookjeswereld. Overal om me heen drapeerde
een centimetersdikke ijslaag elke steen, elke rotspartij, elke steenman. Sommige horizontale ijsnaalden waren wel
15cm lang. Traag en voorzichting overwon ik een steilere passage van 1800m tot 2000m. Ik maakte vooral van
kleinere stenen gebruik als steunpunt. Een tikje tegen een steen was dikwijls genoeg om de hele laag ijsglazuur
ervan te doen glijden. Uiteindelijk vlakte de klim uit en kwam ik terug in de zon terecht, die de berg omtoverde in
een schitterende diamant. Wat een magische klim!

Om 10u20 bereikte ik de top. Ik was uiteraard alleen. Een dikke laag ijs drapeerde het volledige topplateau. Het
was volledig windstil en de stilte werd nu en dan slechts verbroken door ijsnaalden die afbraken door de warmte
van de zon en dan soms tientallen meters naar omlaag gleden. Voorzichting schuifelde ik rond over de top om van
het uitzicht te genieten. Een uitzicht dat kon tellen. De 10 2000-ers van Rondane waren allemaal zichtbaar: in het
noordwesten de drie behorende tot de Storsmeden Groep, in het noorden de vier behorende tot de Hogronden Groep
en vlakbij ook nog Vinjeronden en natuurlijk de machtige burcht Rondslottet (2178m). Allemaal hadden ze een
blinkende geglazuurde top. In het oosten dekten nog wat lage wolken het Illmannadalen en het Atnadalen af. Nog in
het oost-noordoosten, niet minder dan 150km van mij verwijderd, waren onmiskenbaar de contouren van Sylarna
(1768m) te ontwaren, een machtige, geïsoleerde berg op de Noors-Zweedse grens. In het noorden prijkte de
besneeuwde top van Snohetta (2266m), het hoogste punt van Dovrefjell. Maar het mooiste vanop Storronden was
zonder twijfel de aanblik van Jotunheimen. Alle toppen in het oosten van het gebergte waar ik kort geleden nog
door ronddwaalde, waren te herkennen, onder meer Knutsholstind (2341m), Surtningssue (2368m), Nautgardstind
(2256m) en natuurlijk Glittertind (2465m) en Galdhoppigen (2469m). Jongens!

Lang genoot ik in het zonnetje van het uitzicht. Storronden was de ultieme beloning na al die lastige dagen in
enerverende weersomstandigheden. Zo rond 11u zag ik dan de eerste andere wandelaars de top naderen en besloot
ik om met de afdaling te beginnen, die uiteraard nog steeds voornamelijk over ijs verliep, zeker wanneer ik op het
steile stuk terug de schaduw indook. Geconcentreerd daalde ik langzaam af. Regelmatig kruiste ik nu mensen, die
me allemaal vroegen of het nog ver was naar de top. Dikwijls moest ik een ommetje maken omdat diepe stappen
nemen door de ijspel te gevaarlijk was. Op één punt liep ik mezelf dan een beetje vast en moest ik in principe een

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/UCQYXSsiwrlQf1dXHGIOcA
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/yVVkw9G2GpWzGKkCADNYLA
http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/AxzVj8pk41EewdUqvaP64g


langer stuk teruglopen. Maar ik had onderweg nog op een originele oplossing gebroed: de hele klim en afdaling had
ik ‘m urine opgehouden. Nu kwam die goed van pas: ik ontdooide de steenplaat een metertje onder mij en kon weer
verder. Je moest die Noren hun gezicht wat verderop eens zien!

Vanaf 1800m was het zowat gedaan met het ijs en snel kon ik nu verderdalen naar de hut, waarbij ik tientallen
dagjesmensen kruiste. Ook op de route naar Rondslottet was het een hele drukte, maar veel mensen keerden
onverichterzake terug omdat het te gevaarlijk was. Het was uiteindelijk iets na 13u toen ik terug de hut bereikte. Ik
legde me in t-shirt languit in het gras bij de tent. Het leek wel terug zomer.

Ik wilde alles uit deze dag halen waarop ik zolang had gewacht. Die uitzichten die ik op de ochtend van de tweede
dag had gemist, bijvoorbeeld, op de grindweg tussen Spranget en Rondvassbu. Welnu, bij de hut hadden ze fietsen
te huur. Ik liet me 90 kroon afzetten en begon op m’n mountainbike het wegje af te sjeesen. Al snel kreeg ik dan
toch mijn uitzichten te zien zoals ik ze op de foto’s had gezien die me naar Rondane hadden gelokt. De knalrode
toendra, de plassen langs de rustig voortkabbelende Store Ula, de afgeronde toppen van de Storsmeden Groep. Het
was zowaar nog mooier dan ik me had ingebeeld. Ik reed zo snel ik kon tot de parking en keerde daarna heel rustig,
genietend van het uitzicht en regelmatig stoppend voor een foto terug naar de hut, waar ik iets na 14u terug
aankwam.

Ik twijfelde nog wat over het vervolg van mijn tocht. Ik had nog twee dagen over. Sowiezo moest ik nu naar het
oosten de hut van Bjornhollia bereiken om vanaf daar dan naar de zuidpunt van het Atnsjoen-meer te lopen langs
een onbekendere DNT-route. Om Bjornhollia te bereiken had ik twee opties: ofwel de rechtstreekse route via het
Illmannadalen (dan had ik in totaal nog 9 DNT-uren voor de boeg), ofwel met een omweg naar het zuiden en via de
niet-gemarkeerde route doorheen het mooie Musvoldalen (dan had ik nog 12 DNT-uren te gaan). Ik besloot de eerste
optie te kiezen om niet in tijdnood te geraken als ik overmorgen ook nog naar één of andere camping in het dal
wilde liften waar ik dan de dag erop de bus naar Oslo kon nemen.

Ik pakte dus m’n boeltje bijeen en trok nog een kwartiertje verder tot aan het Fremre Illmanntjonnen, een mooi
meer helemaal westelijk in het Illmannadalen. De tent zette ik op 50m van de westpunt van het meer op een klein
plateautje met een mooi uitzicht op het dal. Morgen zou de zon pal in het oosten opkomen, en recht doorheen het
dal al vanaf heel vroeg mijn tent gaan beschijnen. De hele avond bleef ik nog buitenzitten om van de laatste
zonnestralen op de bergtoppen te genieten. Wat een contrasten, wat een dag!

Dag 7: Zondag 14/09/2008: Fremre Illmanntjonne (1220m) – Fagerli (960m)

Vertrek: 8u10
Aankomst: 16u10
Wandeltijd: 5u15
Afstand: 19km
Klimmen: 400m
Dalen: 660m
Extra bergtoppen: Musvolkampen 1152m (0u45 H/T, 270m klimmen/dalen)

Ik werd nog eens wakker van die magische gouden lichtbundel die de zon doorheen het verluchtingsgatje aan het
voeteinde van de tent naar binnen wierp. Het zou een tweede prachtige dag gaan worden in Rondane. Het was nu -
3°C. Ik nam rustig mijn ontbijt en was rond 8u10 klaar om te vertrekken.

Door mijn vroege vertrekuur slenterde ik over een erg uitgesleten pad vol met losse keien helemaal op mijn eentje
het mooie Illmanndalen door, waar de toendra-herfstkleuren stilaan naar hun hoogtepunt toegroeiden. Na een tijdje
bereikte ik de lange krans meertjes van de Illmanntjonnen hoog in het dal. Stuk voor stuk waren het pareltjes, van
elkaar gescheiden door moreneruggen, klaterende beekjes en groene alluviale vlaktes. Het was opnieuw een
prachtige ochtend waarbij slechts nu en dan wat hoge wolkenvelden voorbij dreven. Nabij een van de laatste
meertjes kwam ik nog een andere solotrekker tegen die net bezig was aan z’n ontbijt naast de tent.

De rest van de ochtend daalde ik dan langzaamaan links van de beek richting de hut van Bjornhollia, waarbij ik
mooie uitzichten kreeg naar het oosten. In de dalen kleurden de berken langzaamaan wat geler, maar voor de echte
herfstkleuren in het berkenbos was ik te vroeg. Ik kruiste ook steeds meer mensen die aan de hut waren vertrokken.
Met volle teugen genietend van het landschap maar toch ook goed oplettend waar ik mijn voeten zette op het
vervelende stenige pad daalde ik verder af met de meertjes van Musvoltjonna en Bergetjonna in zicht, tot ik zo rond
11u50 de hut bereikte.

Gepauzeerd had ik niet veel vanochtend dus zette ik mij op een bankje onder een boom met een pak koeken en wat
water dat ik ging halen aan de plaatselijke bron. Het was opnieuw warm genoeg om gewoon in t-shirt te zitten.
Omdat ik er opnieuw veel goesting in had vandaag en vooral omdat het mijn laatste volle wandeldag van het jaar
was besloot ik er met de kaart in de hand nog een klein extraatje bij te doen: net ten noordoosten van de hut had
ik daarnet een klein geïsoleerd topje opgemerkt: Musvolkampen (1152m). Dit zag er een makkelijk bergje uit dat op
één-twee-drie te beklimmen viel.

Het was zo’n 270m klimmen vanaf de hut. Ik liep tot de herdershutjes van Gammelsaetra en verborg mijn rugzak in
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de struiken. Daarna volgde ik eerst een klein stukje het pad naar Straumbu, dat uiterst steil door het berkenbos
omhoog klom. Nabij de boomgrens op zowat 950m verliet ik dan het pad en begon in oostelijke richting over een
vaag spoor verder de klimmen naar de top. De route was zeer voor de hand liggend en na amper een dikke twintig
minuten bereikte ik reeds de top. Het uitzicht was mooier dan ik me had ingebeeld. In het zuidoosten kwam voor
het eerst het grote Atnsjoen-meer in beeld. Het lag in het taïga-achtig landschap van het Atnadalen, vol met
uitgestrekte dennenwouden en uitgestrekte, veelkleurige veenmoerassen met verspreid helderblauwe plassen. Wat
muggen betreft moet het Atnadalen in de zomer een verschrikkelijke plaats zijn. Daarachter prijkten opnieuw een
hele reeks mij onbekende bergtoppen. In het noordwesten stal Hogronden (2118m) de show. In het zuidwesten bloken
op de voorgrond vooral de langgerekte meren Musvoltjonna en Bergetjonna uit door schoonheid, met een spiegelglad
diepblauw wateroppervlak. Daarachter lag het aantrekkelijk uitziende Musvoldalen.

Ik nam enkele foto’s en daalde daarna langs dezelfde route af naar mijn rugzak. Na een korte pauze begon ik dan
aan het laatste stuk van mijn lange Noorwegen-wandelavontuur, de quasi onbelopen DNT-route tussen Bjornhollia en
Rondetunet, nabij de zuidpunt van het Atnsjoen-meer. Het werd een afscheid met een onverhoopte schoonheid, een
schoonheid die geen enkele DNT-route in het hele kerngebied van Rondane (en ik had ze wel bijna allemaal gedaan)
voor mij had getoond. Na een stukje over een modderige aardeweg tot Musvolsaetra begon ik al snel in zuidelijke
richting door het bos te klimmen links van een beek. Eenmaal boven de boomgrens uitgeklommen werden de
uitzichten vanop de route die hoog op de hellingen in zuidoostelijke richting verderliep ronduit subliem. Links van
mij lag het Atnjoen-meer in die taïga-omgeving. Achter mij prijkten de toppen van Rondane. Rond mij stond de
toendra helemaal vuurrood. En zelfs de berken leken in één dag tijd plots te evolueren tot hun geel-oranje explosie
aan herfstkleuren. Het uitzicht naar het zuidoosten was quasi eindeloos. Ontroerd en in trance liep ik verder. Het
was de misschien wel de mooiste wandelmiddag van mijn hele Noorwegen-avontuur.

Na twee beken te zijn overgestoken dook de route dan weer links omlaag het herfstige berkenbos in en al snel
bereikte ik het vakantiehuisje Fagerli. Ik besloot nog even door te lopen tot ik een beekje met zuiver water zou
vinden. Die waren vanaf hier iets zeldzamer, de meeste beken bestonden nu uit bruinig veenwater dat uit de
moerassen stroomde. Zo’n 200m voorbij de hut trof ik tot mijn verrassing toch een proper beekje aan iets verderop
was er een grote open plek in het bos. Ik twijfelde geen seconde en stelde omringd door de helemaal verkleurde
berken mijn Akto op. Het werd opnieuw een koude, heldere avond waarbij ik in de vrieskou tot lang na het donker
naast de tent zat te genieten van een fonkelende sterrenhemel.
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Dag 8: Maandag 15/09/2008: Fagerli (960m) – Atnbrua (710m)

Vertrek: 8u30
Aankomst: 11u20
Wandeltijd: 2u35
Afstand: 12km
Klimmen: 70m
Dalen: 320m

Het mooie weer was opnieuw verdwenen voor mijn slotdag. Een dik wolkendek dreef langzaam over. De top van
Hogronden (2118m) stak net in de wolken. Het kon me niet veel meer schelen. Mijn Rondane-avontuur was al lang
geslaagd. Door een herfstig landschap stapte ik die ochtend met tegenzin richting beschaving. Het Voldalen met z’n
mooie moerassen, nog een heuvelrug over, de eindeloosheid van Scandinavië voor een laatste keer opsnuivend als ik
een laatste desolate plateau vol wit rendiermos overtrek richting Atnbrua. Het geraas van auto’s en vrachtwagens op
de weg beneden klink steeds luider. Een vlucht ganzen komt met veel kabaal overgevlogen naar het zuiden. Voor ik
aankom ga ik nog even langs het pad zitten en bekijk mijn foto’s van de voorbije weken. Het had gerust dubbel zo
lang mogen duren. Tot volgend jaar Scandinavië.

Conclusie
Tocht der contrasten.

Mentaal tijdens de dag aan het Langeholsvatnet door de grond gegaan en nog dieper, maar mij nog

tijdens de slecht-weer periode goed herpakt, doorgezet, en de laatste drie dagen een onbetaalbare

beloning gekregen. Mijn herrinering aan Rondane zal er altijd vooral één blijven aan deze mentale ups

en downs.

Eenmaal de mist verdwenen kon het gebied de verwachtingen volledig inlossen. Jammer dat ik net iets

te vroeg kwam voor het echte hoogtepunt van de herfstkleuren. Wie zo rond 20-25 september naar

het gebied afreist kan volgens mij op dat vlak weinig fout doen, al evolueert elke herfst natuurlijk een

beetje anders…

PADEN
De DNT-paden in Rondane zijn steeds goed gemarkeerd en lopen door de meeste valleien. Tevens kunnen enkele bergtoppen
(Veslesmeden, Storronden, Hogronden, Rondslottet) worden bereikt via deze gemarkeerde routes. De meeste paden zijn
redelijk uitgesleten en zijn oneffen of liggen vol losse stenen. Een stevige schoen is een must.

OVERNACHTING
In het kerngebied van Rondane liggen 3 bemande DNT-hutten (Doralseter, Rondvassbu, Bjornhollia). Het zomerseizoen loopt
van half/eind juni tot begin/midden september. Een overnachting kost gemiddeld 150 tot 300 kroon, afhankelijk van of je in
een één-, twee-, vier- of meerpersoonskamer wil slapen. Voor exacte informatie, raadpleeg de site van DNT:
http://www.turistforeningen.no/
Bivakkeren biedt uiteraard meer bewegingsvrijheid en is overal toegestaan.

TRANSPORT
Rondane kan benaderd worden vanuit het westen en het oosten.

In het westen is Otta het beste aanknopingspunt (11km van Mysusaeter). Er zijn rechtstreekse treinen en bussen vanuit Oslo
(en zelfs vanop de luchthaven Gardermoen) naar Otta.
De treinen zijn van spoorwegmaatschappij NSB. De rit duurt goed 3u vanaf Gardermoen en bijna 4u vanaf Oslo. Wie op tijd
boekt kan een minipris-ticket bemachtigen voor 199 kroon (zowat €25). Er zijn meerdere treinen per dag. Meer informatie op
www.nsb.no
Tevens rijden er bussen vanaf Oslo/Gardermoen tot Otta (en terug). Dit zijn de lijnen 147 (Nordfjordekspressen) en 148
(Gudbranddalsekspressen). De prijs is zowat 300 kroon (€37). Studenten krijgen 25% korting. Meer informatie en
dienstregelingen op www.nor-way.no

Lokaal transport wordt verzorgd door de busdiensten van Opplandstrafikk. Zo is er tijdens de vakantieperiodes (ook krokus en
pasen) een busdienst tussen Otta en Mysusaeter (lijn 538). Ook is het tijdens de zomervakantie en in weekends tot eind
september mogelijk om de oostzijde van Rondane met het openbaar vervoer te bereiken (lijn 460 Ringebu-Straumbu,
Ringebu ligt in het Gubrandsdalen ten zuiden van Otta en is eveneens met bus/trein bereikbaar vanaf Oslo).
Alle dienstregelingen zijn te raadplegen op http://www.opplandstrafikk.no/Reiseinformasjon/Rutetabeller/
Door een local heb ik me ook laten vertellen dat er op de lijn Ringebu-Straumbu (en verder tot Folldal) tijdens het jaar
dagelijks een schoolbus rijdt. In Atnbrua heb ik in elk geval een basisschool gezien dus dit kan best kloppen. Voor exacte
informatie ivm dit intressant year-round alternatief raadpleegt u best de locale autoriteiten.

BESTE PERIODE

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/borGfpCXpj12MMs6Ls0ZDw


Juli-september. De herfstkleuren zijn op hun best in de periode 15-30 september.

Reacties

Joris op 16 december 2008 om 12:30

Weerom zeer vlot geschreven verslag!

Ook merci voor het jotun-verslag, ga het kunnen gebruiken want moet nog eens terug voor

galhopiggen en glittertind..

Ivo op 20 december 2008 om 18:40

Wat muziek bij een erg herkenbaar verhaal. 
Hij verhoogde alvast bij mij de stemming. 
Waar een en ander over gaat lees je hier

Arthur van Riet op 17 april 2009 om 23:06

Mooi verslag!! En mooie platen. Wij wonen sinds augustus 2008 op een kwartiertje rijden van
Mysusaeter in Rondane. We vertoeven er vaak. Ik weet nog wel dat de weergoden in de periode dat jij
er was niet echt in een goede bui waren. Afgelopen herfst en winter veel gefotografeerd, gewandeld
en gelanglaufd daar. (mysusaeter en furosjøen). Je beschrijving stimuleert me om met de camera ook
dieper Rondane in te trekken. Voor foto’s van mijn tochten kun je kiken op
http://www.arthurvanriet.nl

Nancy op 10 januari 2011 om 18:49

Leuk verslag en een leuke trekking om zelf te gaan doen komende zomer! 
Mocht je nog meer leuke tips voor me hebben in Noorwegen, dan hoor ik het graag! 
Groetjes, 
Nance
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